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Pachnące lasem drzewko powinno znaleźć się w każdym domu! 17 grudnia 
przed urzędem miasta prezydent będzie rozdawał choinki.

- Jest lepiej! - mówią z ulgą 
mieszkańcy wieżowców 
przy trasie S3. Nowe ekra-
ny akustyczne spełniają 
swoją rolę. - Czuję gorzką 
satysfakcję, bo walczyliśmy 
o ciszę kilka lat - mówi 
Mścisław Olszowski, który 
organizował protesty w tej 
sprawie. >>  3
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ŚWIĘTA

MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS
A to jeden przemknie deptakiem i bombkę rozświetli, a to drugi poczęstuje cukierkiem w autobusie… do miasta zawitały Mi-
kołaje! A z nimi prawdziwa magia, bo na brodatego jegomościa w czerwonej czapce można się było natknąć niemal wszędzie. Nawet w 
ratuszu! Więcej >> 7
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PIÓRKIEM CEPRA >>>

KONCERT

Kolędy w Wenus
Wejściówki na tradycyjny Koncert 
Świąteczny w Planetarium Wenus 
wyprzedały się jak świeże bułecz-
ki. Wydarzenie odbędzie się 14 
grudnia. Nie idziesz na koncert? 
Możesz jednak pomóc bezdom-
nym zwierzętom.
Piosenki zimowe, kolędy i pa-
storałki zaśpiewają zespoły i 
soliści, działający w szkołach 
w ramach Programu Edukacji 
Kulturalnej Dzieci i Młodzie-
ży oraz zespoły z Zielonogór-
skiego Ośrodka Kultury. Ma-
łych i młodych wokalistów 
będzie aż około setka.

Bilety na ten jedyny w ro-
ku koncert kosztowały sym-
boliczną złotówkę. Wszystkie 
pieniądze przekazane zosta-
ną na OTOZ Animals - schro-
nisko dla zwierząt. - Zapro-
siliśmy schronisko do udzia-
łu w tegorocznym przedświą-
tecznym wydarzeniu - mówi 
Agata Miedzińska, dyrektor-
ka ZOK, który jest organizato-
rem koncertu. Godzinę przed 
planowaną imprezą, czyli o 
16.00, w holu Planetarium 
rozgoszczą się wolontariu-
sze schroniska, którzy dla wi-
dzów przygotują kilka atrak-
cji. Zbierać też będą dary dla 
swoich podopiecznych: ko-
ce, ręczniki, kołdry, podkłady, 
wysokomięsną karmę. (el)

JARMARK

Świąteczne cuda i cudeńka
Wszystko zgodnie z miejskim „kalendarzem adwentowym”. Za nami wspólne rozświe-
tlenie żywej choinki na rynku, teraz czas na tradycyjny Jarmark Bożonarodzeniowy i wigilię 
dla mieszkańców.
Jarmark zwykle ściąga rze-
sze zielonogórzan, spragnio-
nych świątecznej atmosfery 
i przebierających w niezwy-
kłych stroikach bożonaro-
dzeniowych, choinkowej bi-
żuterii i innych gwiazdko-
wych bibelotach.

Sołectwa w domkach
Tegoroczny kiermasz wy-
startuje w środę, 14 grud-
nia, i potrwa kilka dni. Jak 
zwykle pojawi się na depta-
ku, a świąteczne kramy cią-
gnąć się będą od kawiarni Ni-
ger, wzdłuż ściany budynku 
banku PKO BP skręcając w 
stronę „Biedronki”, po scenę 
przy ratuszu. W dniach 14-18 
grudnia otwarte będą w go-
dzinach 12.00-19.00. Znaj-
dziemy w nich czego dusza 
zapragnie w związku ze zbli-
żającymi się świętami - rze-
czy do ich przygotowania i 
do dekoracji. Oprócz choin-
kowych ozdób i prezento-
wych propozycji pod świą-
teczne drzewko będą też ar-
tykuły spożywcze, potrzeb-
ne do przyrządzenia trady-
cyjnych świątecznych po-
traw. Jarmark zdominują ro-
dzimi rękodzielnicy.

- Do współpracy zaprosili-
śmy dzielnicę Nowe Miasto. 
Chcemy wspierać sołectwa, 
włączając je w nasze działa-
nia na świątecznej scenie i na 
jarmarku, prezentując m.in. 
producentów ekologicznej 
żywności - zapowiada Agata 
Miedzińska, dyrektorka Zie-
lonogórskiego Ośrodka Kul-
tury, który jest jednym z or-
ganizatorów wydarzenia.

W tym roku zmianie uległa 
formuła zgłaszania udziału 
w zimowym jarmarku i przy-
pomina tę wypracowaną na 
Winobraniu. Zajęło się tym 
Centrum Biznesu, odpowie-

dzialne m.in. za ulokowanie 
wystawców.

- Stoisk w tym rok bę-
dzie 45 - sygnalizuje Anna 
Wielichowska z CB i zwra-
ca uwagę na pawilony z rę-
kodziełem. - Znajdziemy w 
nich niepowtarzalne rze-
czy, od dekoracji świątecz-
nych przez obrazki i aniołki 
po wyroby pszczelarskie, se-
ry, wędliny czy ciasto. Na jar-
marku będzie można coś cie-
płego zjeść, no i oczywiście 
będzie grzaniec - dodaje.

Motomysz i rzeźby z lodu
Wzorem ubiegłych lat 
gwiazdkowemu jarmarkowi 
towarzyszyć będą dodatko-
we atrakcje.

16 grudnia (piątek) o 
godz. 15.00 rozpoczną się 
warsztaty rzeźbienia w lo-

dzie oraz pokaz profesjonal-
nego wykonania mroźne-
go monolitu. Przetrwa aż do 
świąt… jeśli zima dopisze.

17 grudnia (sobota) o 
godz. 12.00 jarmark na dep-
taku odwiedzi Motomysz i 
jej specjalni goście ze swo-
ją świąteczną Strefą Faluba-
ziaka Falubazu Zielona Gó-
ra. Będzie się działo!

17 i 18 grudnia (sobo-
ta i niedziela) ZOK zapra-
sza dzieci do zabawy w do-
skonale już znanej zielo-
nogórzanom Świątecz-
nej Warsztatowni. Warsz-
taty plastyczne, które pod 
okiem instruktorów odby-
wać się będą w godz. 12.00-
16.00, zaowocują własno-
ręcznie zrobionymi ozdoba-
mi gwiazdkowymi i zabaw-
kami. W tym czasie rodzi-

ce mogą przepatrywać stra-
gany.

Podzielimy się opłatkiem
A 18 grudnia - w niedzielę i 
ostatni dzień jarmarku - uro-
czysta miejska wigilia! Już od 
godz. 12.00 zaczniemy kolędo-
wać. Na wigilijnej scenie pod 
ratuszem zobaczymy i usły-
szymy artystów w świątecz-
nych programach „Święta z 
Dzielnicą Nowe Miasto” oraz 
„Kolędowanie ze Studiem Pio-
senki Pstryk i Atut”. O 15.00 
podzielimy się opłatkiem, 
świąteczne życzenia zielono-
górzanom złoży biskup diece-
zji zielonogórsko-gorzowskiej 
i władze miasta. A na ¥nał, po 
wspólnym wigilijnym posił-
ku, na swój świąteczny kon-
cert zaproszą Halina Benedyk 
& Marco Antonelli. (el)

Świąteczne kramy pełne rękodzieła i smakołyków będą czynne od 12.00 do 19.00
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W zeszłym roku, tuż przed świętami, przed urzędem miasta „wyrósł” las choinek. Rozdawali je mieszkańcom pomocnicy Mikołaja - prezydent Janusz Kubicki i 
radni Zielona Razem. Chętnych na zabranie drzewka do domu nie brakowało.
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AKCJA

Rozdajemy choinki!
Coraz bliżej święta…Warto więc 
zadbać o odpowiedni klimat, a nic 
tak nie kojarzy się z Bożym Naro-
dzeniem jak choinka. - W żadnym 
domu nie powinno zabraknąć tego 
pachnącego lasem drzewka - prze-
konuje prezydent Janusz Kubicki i 
zaprasza zielonogórzan w sobotę, 
17 grudnia na parking pod urzędem 
miasta. Od godz. 11.00 będzie 
bowiem rozdawał najbardziej 
potrzebującym choinki. W tym 
roku miasto przygotowało ich 400. 
Będzie można także dostać gałązki 
na świąteczne wianki i stroiki. - 
Serdecznie zapraszam - dodaje 
prezydent. (am)
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Uważam, że podczas finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej 
Górze rekord nie jest najważniejszy. Waż-
ne, żeby ten finał się odbył. Uda się, to 
super, nie uda się to trudno, ale ten nasz wspólny wysiłek 
zawsze się opłaca!

Filip Gryko, radny Zielonej Góry

OS. POMORSKIE

Mieszkańcy potwierdzają - jest znacznie ciszej
Mieszkańcy wieżowców przy trasie S3 z ulgą przyjęli fakt zakończenia budowy przez GDDKiA nowych 
ekranów akustycznych. W okolicy jest ciszej i spokojniej. – Czuję gorzką satysfakcję, bo walczyliśmy o to kilka lat – 
mówi nam Mścisław Olszowski, zielonogórzanin, który organizował protesty w tej sprawie.
Hałas dobiegający z pobliskiej 
drogi ekspresowej doprowa-
dzał ludzi do szału. Podczas 
budowy drugiej nitki S3 ob-
niżono ekrany ochronne od-
dzielające drogę od pobliskich 
wieżowców. 

- Od razu było wiadomo, że 
to bubel budowlany – zazna-
czają mieszkańcy.  Ostatecz-
nie po przeprowadzonych ba-
daniach potwierdziło się to, 
co wiedział każdy, kto odwie-
dził osiedle w trakcie duże-
go natężenia ruchu. Było zbyt 
głośno.

Teraz na miejscu mamy no-
we, dwurzędowe  7 i 8-me-
trowe ekrany z dodatkową 
nadbudową pod katem 45 
stopni. Czy spełniają swoją 
rolę?

Umiarkowany optymizm
- W ciągu dnia jest wyraźnie 
ciszej. Prawdziwy test przyj-
dzie na wiosnę i latem, kie-
dy okna będą częściej otwar-
te – tłumaczą nam Graży-
na i Stanisław Jaskólscy z 
pierwszego bloku przy S3. 
– My wcześniej mieszkali-
śmy w budynku pod nume-
rem 6. Już wtedy jednak po-
tra¥ łam zbudzić się w nocy, 
jak hałas niósł się po osiedlu. 
Zastanawiałam się, jak tę ma-
sakrę mogą wytrzymać osoby 
spod numeru 1. Mam nadzie-
ję, że już do tego nie wrócimy 
– podkreśla pani Grażyna.

Pan Stanisław ma żal, że 
mieszkańcom przez lata pró-
bowano wmówić, że wszyst-
ko jest w porządku. – To bul-
wersujące. Gdyby nie te pro-
testy to nie wiem, czy coś by 
się zmieniło – zastanawia się 
mężczyzna. I dodaje, że oso-
biście martwi go teraz huk z 
coraz ruchliwszej Szosy Kisie-
lińskiej. 

Protesty mieszkańców
W organizację protestów 
mieszkańców osiedla mocno 
zaangażował się Mścisław Ol-
szowski, który mieszka w blo-
ku nr 1 na 10 piętrze. – To jest 
chyba najbardziej newralgicz-
ne miejsce, bo hałas idzie do 
góry – wyjaśnia. - Cieszę się z 
nowych ekranów, czuć od ra-

zu pewną różnicę. Nie żałuję, 
że protestowaliśmy w Zielo-
nej Górze i na trasie S3. Mam 
z tego gorzką satysfakcję, bo 
od początku wiedziałem, że 
mamy rację. Ale bez wspar-
cia Sławomira Sajchty oraz 
Krzysztofa Derdy nie odnie-
ślibyśmy sukcesu i nie zmusili 
GDDKiA do reakcji. 

Zdaniem zielonogórzanina 
najgorsze w całej sprawie jest 
to, że urzędnicy zignorowa-
li ostrzeżenia mieszkańców. – 
Dotarłem do pierwszych do-
kumentów z 2002 i 2003 roku. 
Już wtedy w naszym imieniu 
spółdzielnia mieszkaniowa 
zwracała się do GDDKiA z py-
taniami w sprawie nadmier-

nego hałasu. Jak w takim ra-
zie można było później dopu-
ścić do powstania tak wadli-
wej konstrukcji? – przekonu-
je M. Olszowski.

Elżbieta Lisowska-Kopeć, 
również z 10 piętra, jest po-
zytywnie nastawiona do ca-
łej sytuacji. – Z okazji budo-
wy ekranów wyremontowa-
liśmy balkon. Mam nadzieję, 
że w lecie spokojnie będzie-
my mogli siedzieć na dworze 
– zaznacza zielonogórzanka. 

Miasto nie miało wpływu
Radny Jacek Budziński śle-
dził sprawę ekranów przy os. 
Pomorskim od 2013 roku, kie-
dy to pojawiły się zapowiedzi 
drugiej nitki S3. Potwierdza 
spostrzeżenia mieszkańców. 

 – Analizowałem doku-
menty projektowe. Stawianie 
mniejszych ekranów od po-
czątku było niezrozumiałe. 
Rozmawiałem o tym z prezy-
dentem Januszem Kubickim 
i jego służbami. Dziękuję mu 
za wsparcie, ale jako miasto 
niewiele więcej przez te la-
ta mogliśmy zrobić niż apelo-
wać do GDDKiA o inne insta-
lacje. To nie była miejska in-
westycja – podkreśla J. Bu-
dziński  i zaraz dodaje. – Nie 
trzeba być jasnowidzem, aby 
przewidzieć, że jeśli zlikwi-
duje się nasyp, ustawi niższe 
ekrany a jednocześnie samo-
chodów będzie więcej, to wy-
głuszenie hałasu się pogor-
szy. Dziś mamy nowe wyso-
kie instalacje, które według 
pierwszych relacji od miesz-
kańców spełniają swoją ro-
lę. Szkoda tylko, że nie docią-
gnięto ich jeszcze z 200 me-
trów do zakrętu przy Iglo-
techniku, wtedy ochrona by-
łaby pełna. 

(md)

WYSTAWA

O winiarstwie
w Centrum 
Przyrodniczym
Pomyśleć, że kiedyś przy ul. 
Sienkiewicza stała muszla 
koncertowa. Jak wyglądała, 
można zobaczyć na wystawie w 
Centrum Przyrodniczym przy 
ul. Dąbrowskiego.

W dawnym Grünbergu na 
początku XX wieku muszle 
koncertowe stawiali pry-
watni właściciele restaura-
cji. Na swoim terenie, dla 
swoich gości. Wszystko po 

to, by przyciągnąć ich do 
lokalu i na jak najdłużej 
zatrzymać w środku. 

Widoczna obok pocztów-
ka prezentowana jest na wy-
stawie pt. Tradycje winiar-

skie na przedwojennych 
kartach pocztowych i dru-
kach ¥ rmowych.

Na wystawie zostanie po-
kazanych kilkadziesiąt re-
produkcji pocztówek o te-
matyce winiarskiej ze zbio-
rów Sławomira Ronowicza i 
Bartłomieja Gruszki. 

Wśród nich znajdzie się 
zbiór 20 kartek pocztowych 
ukazujących słynny koro-
wód z października 1900 ro-
ku, zorganizowany w związ-
ku z jubileuszem 750-lecia 
winiarstwa w okolicach Zie-
lonej Góry. 

Wernisaż w sobotę, 10 
grudnia o godz. 16.00. Cen-
trum Przyrodnicze, Dąbrow-
skiego.  (tc)

Mścisław Olszowski mieszka na 10 piętrze. - Jako mieszkańcy na nowe ekrany czekaliśmy bar-
dzo długo. Już jest lepiej, oby w lecie też tak było. 
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URZĄD MIASTA

Skrócony czas 
pracy urzędu
miejskiego
Od poniedziałku, 12 grudnia, urząd 
miejski będzie pracował o godzinę 
krócej. Chcesz coś załatwić, musisz 
przyjść po 8.30. 

To reakcja na rządowy 
program wprowadzania 
oszczędności w administra-
cji publicznej. Ustawa naka-
zuje obowiązek całkowitego 
zmniejszenia zużycia ener-
gii elektrycznej o 10 proc. 
Dotyczy to zajmowanych 
budynków oraz wykorzysty-
wanych urządzeń technicz-
nych, instalacji i pojazdów. 

Samorządy w całej Polsce 
szukają możliwości oszczę-
dzania poprzez np. zakaz 
używania czajników i łado-
wania telefonów komórko-
wych, wyłączanie urządzeń 
kopiujących, skracanie cza-
su pracy tych jednostek  itp. 

- My również pracujemy 
nad tym, aby  ustalić gdzie 
można poczynić oszczęd-
ności. Obecnie skraca-
my czas pracy urzędu. Pra-
cownicy nie będą odpra-
cowywać skróconych go-
dzin pracy ani nie będą mie-
li zmniejszonego wyna-
grodzenia – zapewnia Ewa 
Trzcińska, sekretarz mia-
sta. - Miejskie jednostki or-
ganizacyjne będą również 
poszukiwać oszczędności, 
aby spełnić ustawowy obo-
wiązek ograniczania zuży-
cia energii elektrycznej i nie 
płacić kar. 

Decyzja nie dotyczy 
wszystkich wydziałów. 
Chodzi o pracowników, któ-
rzy są niezbędni do prawi-
dłowego funkcjonowania 
miasta, np. obsługę monito-
ringu miejskiego. Bez zmian 
będzie pracował Wydział 
Komunikacji. 

Zarządzenie prezyden-
ta obowiązuje do odwoła-
nia. Pozostałe godziny pracy 
urzędu nie ulegają zmianie.

(tc)

Stanisław Jaskólski z parteru: - Z żoną będziemy już tutaj mieszkać do końca życia, dlatego nowe 
ekrany są dla nas bardzo pozytywną wiadomością.
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Prezentowana pocztówka została 
wydana w 1909 r. Muszla stała na zapleczu restauracji Verein-
shaus (dzisiaj wydział komunikacji) przy ul. Sienkiewicza. 
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„Stworzenie świata” na podwójny jubileusz
Pod koniec listopada w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odbył się koncert z cyklu Magna Opera Sacra. Po ponad dwuletniej 
przerwie spowodowanej pandemią Lubuskie Towarzystwo Kulturalne przygotowało kolejną zielonogórską premierę. Był to zarazem naj-
większy koncert w historii festiwalu.
W znakomitej obsadzie czo-
łówki polskich i europejskich 
artystów specjalizujących 
się w wykonywaniu muzyki 
dawnej zaprezentowane zo-
stało monumentalne, trwają-
ce blisko dwie godziny orato-
rium „Stworzenie świata” Jó-
zefa Haydna. Dzieło, które-
go libretto oparte zostało na 
„Księdze rodzaju”, „Księdze 
psalmów” oraz „Raju utraco-
nym” Johna Miltona, uzna-
wane jest za jedno z najwy-
bitniejszych arcydzieł wie-
deńskiego klasyka i należy do 
kanonu europejskiej literatu-
ry muzycznej.

Troje archaniołów
Rozbudowana orkiestra, jaką 
wykorzystał w nim kompo-
zytor, zwiastuje nadchodzą-
cy przełom pomiędzy epo-
kami klasycyzmu i roman-
tyzmu, który widoczny jest 
szczególnie w imponującym 
wstępie - w zamyśle Hayd-
na przedstawiającym cha-
os poprzedzający powstanie 

świata. Akt stworzenia świa-
ta opisywany jest w dwóch 
pierwszych częściach dzie-
ła przez troje archaniołów, 
trzecia część przedstawia 
Adama i Ewę w raju. W so-
botnim koncercie role te kre-
owane były przez trójkę zna-

komitych solistów. Partie Ga-
briela i Ewy wykonała An-
na Mikołajczyk-Niewiedział 
- sopran, partię Uriela Ka-
rol Kozłowski - tenor, a par-
tie Raphaela i Adama Maciej 
Straburzyński - bas-baryton. 
Ostatni z solistów jest pro-

fesorem w Instytucie Muzy-
ki Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

Imponujący zespół
Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że grająca na kopiach 
instrumentów historycznych 

orkiestra Arte dei Suonato-
ri, która od początku współ-
tworzy festiwal Magna Opera 
Sacra, wystąpiła w najwięk-
szej obsadzie w swojej do-
tychczasowej historii. Zielo-
nogórska publiczność mia-
ła niepowtarzalną okazję 
usłyszeć i zobaczyć na ży-
wo imponujący zespół in-
strumentów dętych, któ-
re rzadko goszczą na lubu-
skich scenach, lub wręcz ta-
kie, których jeszcze w Zie-
lonej Górze do tej pory nie 
gościliśmy. Grupa instru-
mentów dętych stanowi-
ła tym razem ponad poło-
wę składu orkiestry, nada-
jąc jej brzmieniu wielu nie-
zwykłych odcieni i blasku 
od intymnych obrazów ra-
ju po monumentalne chó-
ry wieńczące poszczegól-
ne dni pracy Stwórcy. Par-
tytura stworzona przez Jó-
zefa Haydna w pełni wyko-
rzystuje możliwości instru-
mentacji, jakie daje tak roz-
budowany zespół.

Orkiestrze towarzyszył chór 
kameralny Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, a całość popro-
wadził Bartłomiej Stankowiak, 
dyrektor Instytutu Muzyki UZ.

Publiczność przyjęła arty-
stów bardzo gorąco i nagro-
dziła koncert owacją na sto-
jąco, domagając się od wyko-
nawców bisu. Koncert odby-
wał się pod patronatem ks. bpa 
Tadeusza Lityńskiego, ordyna-
riusza Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej oraz rektora UZ 
prof. dr hab. Wojciecha Strzy-
żewskiego. Organizatorzy de-
dykowali wykonanie tego wy-
jątkowego dzieła miastu Zie-
lona Góra, które obchodzi ju-
bileusz 800-lecia powstania i 
700- lecie nadania praw miej-
skich. Festiwal Magna Ope-
ra Sacra 2022 do¥nansowany 
był ze środków Ministra Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu w ramach progra-
mu Muzyka.

dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Muzyki

Uniwersytetu Zielonogórskiego

SZKOLENIA

Nabór tylko do świąt
Możesz zdobyć kwali�kacje, pracę i odmienić życie na lepsze. Trwa 
rekrutacja na bezpłatne szkolenia zawodowe w zielonogórskim Centrum 
Integracji Społecznej. Rozpoczną się 2 stycznia.
Powrót na rynek pracy nie 
jest łatwy. Z pomocą idzie 
Centrum Integracji Społecz-
nej, które 2 stycznia rozpocz-
nie bezpłatne szkolenia za-
wodowe w ramach kolejnej 
edycji projektu „Lepsze jutro 
3”. Obejmą trzy specjalności: 
pracownik terenów zieleni, 
opiekun osoby starszej i nie-
pełnosprawnej oraz pracow-
nik gospodarczy.

- Przyjmiemy około 50 
osób z Zielonej Góry i gmin 
partnerskich. Nabór prowa-
dzić będziemy do świąt - za-
powiada Anita Buraczewska, 
dyrektorka CIS.

Szkolenia będą trwały pół 
roku. Pierwszy miesiąc to 
warsztaty z psychologiem, 
terapeutą, doradcą zawodo-
wym i pracownikiem socjal-
nym w budynku przy ul. Sta-
szica 4. Drugi etap to pięcio-
miesięczne praktyki zawo-
dowe.

- Organizujemy je w miej-
skich jednostkach. Są wśród 
nich MOSiR, ZGK, cmentarz 
komunalny, domy opieki 

społecznej, Centrum Usług 
Opiekuńczych, środowisko-
we domy samopomocy. W 
ramach praktyk uczestnicy 
zdobywają umiejętności za-
wodowe, jednocześnie ro-
biąc coś dobrego dla miasta 
- opowiada A. Buraczewska 
i dodaje: - Jedna z obecnych 
grup pomaga remontować 
mieszkania socjalne.

Uczestnikiem planowa-
nych szkoleń może zostać 
osoba długotrwale bezrobot-
na, niepełnosprawna, bez-
domna, zwolniona z zakładu 
karnego, uzależniona. Wszy-
scy w trakcie kursu otrzyma-
ją wsparcie ¥nansowe, posi-
łek w ciągu dnia, zwrot kosz-
tów dojazdu i odzież robo-
czą.

Centrum poszukuje też 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, które w specjalnościach 
obsługa stajenna, hotelo-
wa, pracownik terenów zie-
leni albo w prostych pracach 
remontowo-budowlanych 
przeszkoli partner projektu - 
Klub Jeździecki w Przylepie.

CIS szkolenia zawodowe 
organizuje od 2005 r. Z kur-
sów skorzystało już ponad 3 
tysiące osób, z tego ponad ty-
siąc podjęło pracę. Tylko w 
tym roku naukę rozpoczę-
ło tu ponad 300 uczestników 
szkoleń, 112 już ją zakończy-
ło, 82 podjęło pracę. Pozosta-
li kontynuują praktyki.

Zwykle około 30-40 proc. 
kursantów CIS zostaje za-
trudniona tam, gdzie odby-
wała praktyki albo w innej 
placówce, która je realizuje w 
porozumieniu z Centrum.

- Choć nie wszyscy garną 
się do pracy, często bywa, że 
to pracodawca do nas dzwo-
ni, by zaoferować pracę prak-
tykantowi, bo tak dobrze 
pracował! - z uśmiechem mó-
wi dyrektorka.

W sprawie rekrutacji moż-
na zgłaszać się od ponie-
działku do piątku w godz. 
7.00-15.00 do Magdaleny 
Rybczyńskiej, osobiście przy 
Staszica 4 w Zielonej Górze 
albo telefonicznie pod nu-
mer 68 455 36 75. (el)

Zielonogórska publiczność miała niepowtarzalną okazję usłyszeć i zobaczyć na żywo imponują-
cy zespół instrumentów dętych
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Wyczekiwaną szkołę muzyczną budują bez poślizgu
Pomimo bardzo trudnych czasów mocno posuwa się do przodu budowa nowej siedziby  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. M. Karłowicza w Zielonej Górze. Widać już poziom trzeciego, ostatniego piętra obiektu. 
Kończą się roboty konstruk-
cyjne w budynku edukacji ar-
tystycznej. Wkrótce rozpocz-
ną się prace wykonawcze da-
chu i elewacji obiektu oraz 
montaż stolarki okiennej. Na-
tomiast w budynku gdzie bę-
dzie sala koncertowa, wyko-
nany jest stan surowy otwar-
ty od piwnic do poziomu 
pierwszego piętra. W planach 
jest też zagospodarowanie te-
renu wokół szkoły.

- Budowa nabrała imponu-
jącego tempa pomimo trud-
nej sytuacji w branży bu-
dowlanej – cieszy się Honora-
ta Górna, dyrektorka szkoły. 
I dodaje: - W 2024 r. ucznio-
wie przeniosą się do nowych 
sal lekcyjnych przy ulicy Dzi-
kiej 6. Szkołę czekają również 
zmiany organizacyjne. W nie-
dalekiej przyszłości zostanie 
powołany Zespół Szkół Mu-
zycznych. Oferta edukacyj-
na nowej placówki zakłada 
łączenie kształcenia ogólno-
kształcącego z muzycznym 
od poziomu szkoły podsta-
wowej do egzaminu matural-
nego. 

Dyrektorka podkreśla, że 
nowa szkoła to spełnienie 
oczekiwań całej społeczno-
ści lokalnej: uczniów, na-
uczycieli, pracowników i ro-
dziców. Zielona Góra i wo-
jewództwo lubuskie zyska-
ją kolejną instytucję kultu-

ry w europejskim standar-
dzie. Budynek został zapro-
jektowany ze szczególnym 
uwzględnieniem wymagań 
szkoły muzycznej - odpo-
wiednia akustyka sal i tech-
nologia sceniczna to podsta-
wowe wymagania, które bę-

dzie spełniał nowy obiekt. 
Dwie sale koncertowe ma-
ją zadowolić najbardziej wy-
magających melomanów i 
zachęcić do koncertów za-
wodowych muzyków. 

Wykonawcą drugiego eta-
pu inwestycji, który kosztu-

je ponad 32 mln zł, jest zielo-
nogórski oddział ¥ rmy Exa-
lo Drilling. Zadanie ¥ nanso-
wane jest z kilku źródeł, ale 
głównym inwestorem jest 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Pierw-
szy etap zadania pochłonął 

ponad 4 mln zł. Do wykoń-
czenia pozostaną wnętrza sal 
koncertowych i zaplecze bu-
dynku koncertowego. 

- Jestem dumny z tego, że 
w Zielonej Górze powstaje 
fantastyczna szkoła muzycz-
na – mówi prezydent Janusz 
Kubicki.

Szkoła muzyczna po okre-
sie nauki zdalnej wróciła do 
pełnej aktywności edukacyj-
nej i koncertowej. Tygodnio-
wo to ponad tysiąc godzin 
lekcyjnych z uczniami w ra-
mach sześciodniowego ty-
godnia pracy szkoły. Ostat-
ni uczniowie opuszczają pla-
cówkę o 20.00. Wszystkie za-
jęcia odbywają się w dotych-
czasowych siedzibach przy 
ul. Chrobrego 26 i al. Niepod-
ległości 21. Codziennie nie 
brakuje koncertów w wyko-
naniu uczniów i zaproszo-
nych muzyków. Szkoła co ro-
ku organizuje wiele konkur-
sów instrumentalnych dla 
uczniów szkół muzycznych z 
województwa lubuskiego, a 
nawet konkursów ogólnopol-
skich. (rk)

Nowa siedziba szkoły muzycznej powstaje zgodnie z planem
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RANKING GMIN

Miasto dobre do życia!
Pod względem jakości życia Zielona Góra zajęła piąte miejsce 
wśród miast na prawach powiatu. Wśród wszystkich 2.477 gmin 
w Polsce plasujemy się na 15. miejscu. 
Tak wynika z rankingu „Gmi-
na Dobra do Życia” przygoto-
wanego przez prof. Przemy-
sława Śleszyńskiego z Insty-
tutu Geogra¥ i i Przestrzen-
nego Zagospodarowania Pol-
skiej Akademii Nauk. Wyni-
ki ogłosił 2 grudnia Serwis Sa-
morządowy Polskiej Agencji 
Prasowej.

- Po tylu latach prowadze-
nia serwisu dostrzegliśmy, że 
nie tylko musimy dobrze, w 
sposób kompleksowy infor-
mować samorządy o tym, co 
dzieje się na arenie ogólno-
polskiej, ale też coraz bardziej 
przyczyniać się do tego, że-
by pokazywać, jak żyje się w 
polskich samorządach – mó-
wił Łukasz Świerżewski, wi-
ceprezes zarządu PAP. 

Laureatów wyłoniono na 
podstawie 63 wskaźników. 
Wśród nich znalazły się m.in. 
poziom edukacji, dochody 
własne gmin w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca, in-
frastruktura kulturalna, prze-
ciętne wynagrodzenie i wa-
lory estetyczne krajobrazu. 

Wszystkie tworzą syntetyczny 
Wskaźnik Jakości Życia.

Ranking ogłoszono w pięciu 
kategoriach m.in. miasta na 
prawach powiatu, gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie z mia-
stem powyżej 5 tysięcy miesz-
kańców.

Zielona Góra w rankingu 
ogólnopolskim znalazła się 
na bardzo wysokim 15. miej-
scu. Pierwsze trzy pozycje za-
jęły Kleszczów, Podkowa Le-
śna (obie województwo ma-
zowieckie) i Osielsko (kujaw-
sko-pomorskie). Wśród miast 

na prawach powiatu nasze 
miasto umieszczono na pią-
tej pozycji. Wygrała Warsza-
wa przed Sopotem i Wrocła-
wiem. Zielona Góra okazała 
się też najlepsza w Lubuskiem. 
Jak podkreślił autor raportu w 
dużych miastach nie było nie-
spodzianek, bo najlepsze były 
aglomeracje miejskie. 

– Zielona Góra wysoką po-
zycję zawdzięcza temu, że od 
2015 r. funkcjonuje wraz z po-
łączoną obwarzankową gminą 
wiejską, co niewątpliwie po-
lepsza wskaźniki mieszkanio-
we i środowiskowe –  czytamy 
w raporcie.

- Jesteśmy miastem dobrym 
do życia – komentuje prezy-
dent Janusz Kubicki. – Cieszę 
się, że po raz kolejny ktoś z ze-
wnątrz dostrzegł w nas duży 
potencjał. To zasługa miesz-
kańców, którzy nam poma-
gają i dzięki temu Zielona Gó-
ra zmienia się na lepsze. Na tle 
innych wypadamy bardzo do-
brze, dlatego dostaliśmy pre-
zent świąteczny od Mikołaja – 
podkreśla prezydent. (rk)
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W mieście ruszy weryfikacja opłat za wywóz śmieci
Nie ma co udawać, wszyscy śmiecą, nie wszyscy płacą za wywóz odpadów. – Szacujemy, że zgłoszonych do wywozu odpadów jest 90 
proc. mieszkańców – wyjaśnia Krzysztof Sikora, prezes ZGK. 
Nie da się ukryć, że wysoka 
in·acja czy rosnące koszty 
energii uderzają po kiesze-
ni samorządy w całej Polsce. 
Tym bardziej nie można so-
bie pozwolić, by nie wszyscy 
płacili za wywóz śmieci. 

Niezgłoszeni mieszkańcy
Tymczasem na osiedlach co-
raz częściej zdarzają się sytu-
acje, że w danym mieszkaniu 
zgłoszona jest jedna osoba, a 
tak naprawdę mieszkają czte-
ry. I wspólnie generują więcej 
śmieci niż zakłada wspólnota. 
Dlatego też miasto zamierza 
przeprowadzać więcej kontro-
li i karać nieuczciwych miesz-
kańców.

- To poważny problem, 
szczególnie że Zielona Góra się 
rozrasta, mamy coraz większą 
liczbę przyjezdnych, studen-
tów a ostatnio cudzoziemców. 
Szacujemy, że zgłoszonych 
do wywozu odpadów jest 90 
proc. mieszkańców  – tłuma-
czy prezes Krzysztof Sikora. 
Dlaczego tak się dzieje? Wła-
ścicielom wynajmowanych 
mieszkań często nie zależy na 

zgłaszaniu nowych domowni-
ków, oni żyją i „śmiecą” poza 
naszym systemem. 

- Próbujemy z tym walczyć, 
cały czas apelujemy do spół-
dzielni mieszkaniowych czy 
wspólnot, ale nie zawsze przy-
nosi to skutek. I później na 

tym cierpią inni zielonogórza-
nie, którzy muszą ponosić za 
nich koszty, bo przecież osta-
tecznie zawsze ktoś płaci za 
wywóz tych śmieci – podkre-
śla Sikora. 

Ważnym aspektem sprawy 
są również przepełnione per-

gole śmietnikowe, które stra-
szą przechodniów. Zgodnie z 
przepisami można dostarczyć 
tylko tyle pojemników i kon-
tenerów na odpady, ile pro-
porcjonalnie zgłoszonych jest 
osób do wywozu śmieci w da-
nym miejscu. - W momencie, 

gdy ta liczba jest zbyt mała i 
nieprawdziwa, śmietniki za-
pełniają się szybciej i mamy 
całkowicie zawalone pergo-
le. Zdarza się, że odpady wa-
lają się po okolicy. To często 
smutny i nieprzyjemny widok 
– martwi się prezes Sikora. 

Gdzie najczęściej występu-
ją takie sytuacje? Na dużych 
osiedlach, takich jak Pomor-
skie i Śląskie, ale też przy ul. 
Marii Skłodowskiej-Curie czy 
szybko rozrastającej się Łęży-
czy, gdzie przybywa miesz-
kańców, a brak jest zgłoszeń 
do wywozu śmieci. - Podob-
nych sytuacji nie brakuje też 
w blokach przy campusach 
uniwersyteckich, m.in. przy 
ul. Władysława IV, Bułgarskiej 
czy Francuskiej – wylicza K. 
Sikora.

Ktoś za to zapłaci
Prezes ZGK zwraca się także 
z apelem do samych miesz-
kańców. – Warto podejść 
do sprawy uczciwie i jed-
nak płacić za generowane 
śmieci, bo dzięki temu dba-
my wspólnie o nasze miasto. 
Nie pozostańmy również 
bierni, gdy widzimy niepra-
widłowości, nadużycia. Za 
to należą się kary, bo osta-
tecznie płacimy za gospo-
darkę odpadami wspólnie – 
przekonuje nasz rozmówca. 
Do tematu wrócimy. (md)

SPIS POWSZECHNY

Jest nas mniej 
i się starzejemy
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
w miniony wtorek podsumował 
wyniki Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań w 
województwie lubuskim. Dane po-
kazały, że dzięki połączeniu miasta z 
gminą w Winnym Grodzie o 17 proc. 
wzrosła liczba mieszkańców.
Połowę danych pozyskano 
przez internetowy samospis, 
resztę z bezpośrednich wy-
wiadów przeprowadzonych 
przez 360 rachmistrzów spi-

sowych i z pomocą 26 reje-
strów administracyjnych.

Jedno jest pewne - mia-
sto i region się starzeją. Zie-
lona Góra pozytywnie wy-
różnia się na tle całego kra-
ju, bo o 17 proc. zwiększy-
ła się liczba mieszkańców z 
ok. 117 tys. do 139 tysięcy. To 
zasługa połączenia miasta z 
gminą.

Do wyników spisu odniósł 
się Dominik Rozkrut, pre-
zes Głównego Urzędu Staty-
stycznego. – To ważne infor-
macje, bo pozwalają lepiej 
przygotować się do nowych 
wyzwań związanych np. ze 
starzeniem się społeczeń-
stwa – tłumaczył. 

W Lubuskiem liczba miesz-
kańców po raz pierwszy spa-
dła poniżej miliona. Obecnie 
mamy 991,2 tysiące miesz-
kańców, to 31,5 tys. mniej niż 
dziesięć lat temu. Ubyło 6,2 
proc. mieszkańców wsi i ok. 
3 proc. miast. - Starzejemy 
się w szybkim tempie, rośnie 
liczba osób w wieku popro-
dukcyjnym (powyżej 65 lat). 
Poprawiła się infrastruktu-
ra mieszkaniowa. Lokali jest 
więcej i są lepiej wyposażone 
– – mówił Roman Fedak, dy-
rektor Urzędu Statystyczne-
go w Zielonej Górze.

Lubuszanie są lepiej wy-
kształceni, w dekadę odse-
tek osób po studiach zwięk-

szył się w regionie o ponad 
20 proc. W Lubuskiem zwięk-
szyła się liczba rozwodów i 
spadła liczba zawieranych 
małżeństw.

Zielonogórski urząd sta-
tyczny skończył 60 lat, po-
wstał w 1962 r. - Nasze po-
czątki, to był czas liczydła i 
sumatorów na korbkę. Każ-
dy statystyk posługiwał się 
też ołówkiem, linijką i kart-
ką. Teraz smartfon i tablet to 
powszechnie używane na-
rzędzie każdego statystyka – 
podkreślał R. Fedak.

W seminarium uczestni-
czyli Wojciech Perczak, wi-
cewojewoda lubuski i prezy-
dent Janusz Kubicki.  (rk)
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Boisko gotowe 
pozostały  
poprawki
Trwa odbiór kompleksu sporto-
wego przy ul. Kąpielowej. Jest 
tu m.in. boisko do piłki nożnej z 
nawierzchnią ze sztucznej trawy, 
dwa boiska do streetball’u, plac 
zabaw dla dzieci i siłownia plene-
rowa.  

- Wszystko jeszcze pachnie 
nowością! – cieszy się radny 
Filip Czeszyk (Zielona Ra-
zem), który w poniedziałek 
uczestniczył w o¥cjalnym 

odbiorze inwestycji przy ul. 
Kąpielowej na Jędrzycho-
wie. – Jest kilka rzeczy, któ-
re wykonawca musi jeszcze 
poprawić, ale najważniejsze 
jest to, że cały ten obiekt po-
wstał w oparciu o propozy-
cje i sugestie mieszkańców. 
Ta współpraca układa się 
świetnie.

Mieszkańcy Jędrzycho-
wa zyskali miejsce do od-
poczynku, gry i zabawy. 
Na nowy kompleks spor-
towo-rekreacyjny składają 
się bowiem: boisko do pił-
ki nożnej typu Orlik z na-
wierzchnią ze sztucznej tra-
wy, dwa boiska do street-
ball’u (koszykówka ulicz-
na), plac zabaw dla dzie-

ci w wieku szkolnym, któ-
ry uzupełni bazę sportową 
placówki na Jędrzychowie. 
Nie zabrakło terenu rekre-
acyjnego dla seniorów wraz 
z siłownią plenerową.  Te-
ren został oświetlony oraz 
objęty działaniem monito-
ringu.

W poniedziałek, 5 grud-
nia, rozpoczął się odbiór 
inwestycji.  Kompleks jest 
sprawdzany przez specja-
listów z urzędu miasta pod 
kątem zgodności z zamó-
wieniem. 

Jedną z rzeczy, które trze-
ba uzupełnić jest brak tzw. 
samozamykaczy przy bram-
kach wejściowych, które 
prowadzą na boiska. 

- Mieszkańcy zwracali na to 
uwagę, ponieważ kompleks 
zlokalizowany jest przy le-
sie i jak opowiadali, już wcze-
śniej dochodziło tam do nie-
bezpiecznych zdarzeń z dzi-
kimi zwierzętami. Kiedyś sar-
na wbiegła na boisko przez 
otwartą furtkę, a później nie 
mogła się z niego wydostać. 
Obijała się o ogrodzenie i cier-
piała – mówi radny. - Na plus 
z pewnością zaliczam profe-
sjonalny system nawodnie-
nia terenów zielonych oraz 
zachowanie ciągu komuni-
kacyjnego, który prowadzi z 
osiedla na cmentarz. Miesz-
kańcy kilka razy podkreśla-
li jak ważne jest dla nich to 
przejście. Udało się!  (łc)

- Starzejemy się w szybkim tempie, rośnie liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym (powyżej 65 lat) – mówił Roman Fedak, dy-
rektor US.

Obecnie w Zielonej Górze opłata za wywóz śmieci  wynosi 29 zł miesięcznie od osoby

Trwa odbiór obiektu
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MIKOŁAJKI

Mikołaje z dziećmi opanowały Zieloną Górę
Od momentu kiedy w niedzielę wieczorem rozbłysły światełka świątecznych ozdób, w mieście na dobre urzędowała spora grupa 
Mikołajów. Dzieci pisały listy z życzeniami, a mały Marcel w ratuszu wprost zapowiedział prezydentowi: – Kiedy dorosnę, zastąpię pana!

To już niepisana tradycja. 
Na początku grudnia tłum 
zielonogórzan, małych i du-
żych, maszeruje przez mia-
sto i wraz ze św. Mikoła-
jem oraz prezydentem Ja-
nuszem Kubickim zapala 
miejskie iluminacje. Tysią-
ce światełek świeci na cho-
inkach, drzewach, w fon-
tannie i na wielkiej bombce. 

Tradycyjnie również gru-
pa św. Mikołajów zasiada za 
kółkiem autobusów MZK. 6 
grudnia Mikołaj zostawił re-
nifery w stajni, a sanie za-
mienił na autobus przystro-

jony w motywy świąteczne. 
To była przejażdżka pełna 
magii świąt! Małym zielo-
nogórzanom bardzo się po-
dobało. 

Również spotkanie w 
Ogrodzie Botanicznym 
przyciągnęło mnóstwo 
dzieci. – Wspólnie pisaliśmy 
listy, tworzyliśmy świątecz-
ne karty z życzeniami, a naj-
ważniejsza była świąteczna, 
rodzinna atmosfera w zimo-
wej scenerii Ogrodu Bota-
nicznego – mówi Ula Bańko 
– animatorka. Dzieci wzięły 
też udział w licznych warsz-

tatach i zabawach. Miko-
łaj zasiadł w swoim wyjąt-
kowym fotelu i odbierał li-
sty z marzeniami prezento-
wymi. Obok stała specjalna 
skrzynka pocztowa.

– Ja chcę Lego i grę na 
komputer – zdradził 7 letni 
Wojtek. 

- Gdybym był prezyden-
tem, to każdy mieszka-
niec dostałby pokemona! – 
oznajmił jeden z uczniów 
klasy 2 c z Ekologicznej 
Szkoły Podstawowej nr 22.

 – Ja bym załatwiła każde-
mu codziennie paczkę cu-

kierków – dodała jego kole-
żanka. 

– A ja zastąpię pana i zo-
stanę prezydentem Zielonej 
Góry – ta odpowiedź Marce-
la chyba najbardziej przypa-
dła do gustu prezydentowi. 

– No proszę, jestem już 
spokojny, znalazł się mój 
następca! – skomentował 
gospodarz miasta.

Dzieci z ekologa odwie-
dziły prezydenta w ratuszu. 
Miały okazję zasiąść w fo-
telu prezydenta w jego „se-
kretnym” gabinecie i zadać 
szefowi miasta wiele pytań. 

Spędziły też czas na sali se-
syjnej, gdzie zazwyczaj ob-
radują radni. 

-W radzie miasta jest jak 
w rodzinie, gdy mama z ta-
tą zastanawiają się, gdzie 
pojechać na wakacje: w 
góry czy nad morze. Cza-
sem pytają, co chcieliby-
ście zobaczyć. Czasem je-
dziecie tam gdzie chcie-
liście, a czasem decydu-
ją o tym rodzice. I w ra-
dzie miasta też radni mają 
różne pomysły, ale to pre-
zydent ma najważniejszy 
głos – opowiadał uczniom 

Piotr Barczak, przewodni-
czący rady.

Dzieciaki wzięły prezy-
denta w krzyżowy ogień py-
tań: - Kiedy wybuduje pan 
nowy stadion Lechii Zielo-
na Góra? Woli pan żużel czy 
koszykówkę? A ma pan ja-
kieś zwierzątko w domu? 
Pana ulubiona potrawa? – z 
takimi pytaniami przyszło 
się zmierzyć Januszowi Ku-
bickiemu.

Nie obyło się bez prezen-
tów od Mikołaja – dzieciaki 
dostały cukierki i inne nie-
spodzianki.  (rk)
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 
 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) 

I N F O R M U J E 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 
(piętro III, VII i VIII) i przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 (piętro II) zostały 
wywieszone wykazy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali 
stanowiących własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oraz Skarbu Państwa, 
przeznaczonych do zbycia, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
użyczenie, najem lub dzierżawę w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej. 

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Departamencie Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zielona Góra 

lub pod nr. telefonów: (+48) 68 45 64 512, (+48) 68 45 64 302, (+48) 68 47 55 655 
 i (+48) 68 47 55 688 

e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 

     Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 
zawiadamiam o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ul. Przylep-Światowa w Zielonej Górze, uchwalonego uchwałą
nr LXV.971.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2022 r.  

    Informuję, że z treścią ww. dokumentu oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,      
65-424 Zielona Góra w godzinach od 8.00 do 14.00 w pokoju nr 809. 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze 
wykonując zarządzenie: Nr 1124.2022 z dnia 26 października 2022 r. 

Prezydenta Miasta Zielona Góra 
ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 
będących własnością Miasta Zielona Góra: 

 

1. Lokal użytkowy przy ul. Ogrodowa 7A w Zielonej Górze położony na działce nr 84 w obrębie nr 0027 
Lokal użytkowy o powierzchni: 18,90 m2 
Cena wywoławcza stawki najmu wynosi: 10,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. 
Wysokość wadium: 567,00 zł. 
 

2. Lokal użytkowy przy ul. Majora Henryka Sucharskiego 16 w Zielonej Górze położony na działce nr 2/47      
w obrębie nr 0027 
Lokal użytkowy o powierzchni: 26,00 m2 
Cena wywoławcza stawki najmu wynosi: 10,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej. 
Wysokość wadium: 780,00 zł. 
 

Ceny wywoławcze stawek czynszu podane są w wartościach netto. Do stawek tych doliczony będzie 23 % podatek 
VAT. Ponadto najemca będzie zobowiązany ponosić roczne koszty ubezpieczenia lokalu od wszystkich ryzyk. 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. 
 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2022r. o godzinie 9.00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej   
w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110 (II piętro pok. 201). 
 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej nr 98 1020 5402 0000 0802 0401 3801. W tytule przelewu należy umieścić zapis „Przetarg na 
najem ul. ...”, najpóźniej do godziny 24.00 w dniu 14.12.2022 r. Za datę wpłacenia wadium uznaje się datę wpływu 
środków pieniężnych na wskazany rachunek. 
Podmiot, który wygra przetarg, jest zobowiązany przed podpisaniem umowy najmu uiścić zabezpieczenie pieniężne 
w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu za najem, pomniejszonego o uiszczone wadium, które zostanie 
zaliczone na poczet kaucji. 
Do przetargu na najem lokali użytkowych i garaży mogą przystępować osoby prawne, fizyczne lub podmioty 
nieposiadające osobowości prawnej. W przypadku lokali użytkowych (poza garażami) umowa może być podpisana 
tylko z przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. 
W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie lokalu przez 
podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę, uiszczone wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Zielonej Górze. 
 

Termin oglądania lokali użytkowych ustala się na dzień 13.12.2022r. w godz. 11.00-12.00. 
 

Zastrzega się prawo wycofania lokali użytkowych z przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. 
 

Informacji na temat warunków najmu lokali użytkowych udziela 
Dział Utrzymania Budynków ZGM Zielona Góra ,ul. Zjednoczenia 110, pok. 206, tel. 68 353 36 71. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (przy 

wejściu do budynku), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie 

o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, położonej w 

Zielonej Górze w obrębie 0055 (Nowy Kisielin). 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Pow. 
działki 

Numer 
księgi 

wieczystej

Cena 
wywoławcza 

do pierwszego 
przetargu

(zw. z VAT)

Wysokość
wadium 

ul. Nowy Kisielin-
Kasztanowa 388/3 52 m2 ZG1E/00128793/4 7 000,00 zł 700,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu17 stycznia 2023 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta -  
w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 302 i (+48) 68 45 64 703.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

i n f o r m u j e 
że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (przy 

wejściu do budynku), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie 

o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra o statusie miejskim, położonej w 

Zielonej Górze w obrębie 0055 (Nowy Kisielin). 

Położenie 
Nieruchomości 

(sołectwo) 

Numer 
działki 

Pow. 
działki 

Numer 
księgi 

wieczystej

Cena
wywoławcza 

do pierwszego 
przetargu

(brutto, w tym 23% 
podatek VAT)

Wysokość
wadium 

Nowy Kisielin 307/1 726 m2 ZG1E/00091778/4 150 000,00 zł 15 000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu17 stycznia 2023 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta -  
w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 302 i (+48) 68 45 64 703.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 

(przy wejściu do budynku), na  miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl zostało podane do publicznej 

wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Małomicach przy 

ul. Jana Pawła II zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (rozpoczęta i nieukończona 

budowa), dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1G/00025760/4. 

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
obrębu

Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki

Cena wywoławcza
do trzeciego 

przetargu
(brutto, w tym 23% 

podatek VAT)

Wysokość
wadium 

Małomice, 
ul. Jana Pawła II

województwo 
lubuskie, powiat 

żagański 

0001 213/1 1 069 m2 198 000,00 zł 19 800,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta -  
w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 

(piętro VII), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości 

ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli 

nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z częściami 

składowymi, stanowiącej własność Miasta Zielona Góra, położonej w Zielonej Górze 

w obrębie 0004 przy ul. Stefana Batorego.

Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Pow. 
działki 

Numer księgi 
wieczystej

Cena
wywoławcza 

do pierwszego 
przetargu

(zw. od 
podatku VAT)

Wysokość
wadium 

ul. Stefana 
Batorego 82/8 106 m2 ZG1E/00127807/9 50 000,00 zł 5 000,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta -  
w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA 

i n f o r m u j e 

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 

(przy wejściu do budynku), na  miejskiej stronie internetowej: www.zielona-gora.pl oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej 

wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na 

sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Miasta 

Zielona Góra, położonych w Zielonej Górze w obrębie 0012 przy ul. Gorzowskiej i ul. 

Gorzowskiej, ul. Międzyrzeckiej, przeznaczonych pod zabudowę usługową.

L.p. Położenie 
nieruchomości 

Numer 
działki 

Pow. 
działki 

Numer księgi 
wieczystej

Cena
wywoławcza 

do pierwszego 
przetargu

(brutto, w tym 
23%  

podatek VAT)

Wysokość
wadium 

1) ul. Gorzowska 212/1 8 717 m2 ZG1E/00076415/1 3 930 000,00 zł 393 000,00 zł

2) ul. Gorzowska, 
ul. Międzyrzecka

212/2, 
189/12 
i 191/93

23 155 m2 ZG1E/00076415/1 10 430 000,00 zł 1 043 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta -  
w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, 

pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703.



łącznik zielonogórski    9 grudnia 2022 www.Lzg24.pl10

Andrzej Flügel

Szaro i buro
Nie wiem jak wy, ale ja po występie Polaków na tych 
mistrzostwach mam mieszane uczucia. Statystycznie nie wy-
glądało to źle. Awansowaliśmy do drugiej rundy, co nie udawało 
się przez długie lata. Jesteśmy formalnie w szesnastce najlepszych 
drużyn świata i w ósemce czołowych ekip europejskich.

Na papierze fajnie to wygląda. W rzeczywistości w trzech meczach grupo-
wych zabiliśmy piękno futbolu, zarżnęliśmy to, co w nim cenimy, czyli walkę 
o zdobywanie goli, grę do przodu bez wybijanki i stawiania przysłowiowego 
autobusu w polu karnym. W jednym z komentarzy przeczytałem, że autobu-
sy najlepiej wyglądają w zajezdni. I zgadzam się z tym całkowicie.

A czy mogło być inaczej? Wyznaczenie na szkoleniowca reprezentacji 
trenera Czesława, zadaniowca, który jest fanem wspomnianego autobusu, 
z góry determinowało to, co nasz zespół zaprezentuje w Katarze. Jednak 
statystycznie trener się obronił. Miał postawione dwa zadania: pokonać 

Szwecję w walce o mundial, a w Katarze wyjść z grupy. I 
zrobił to!

Ale oglądających pojedynek Polaków z Argentyną aż bolały 
oczy. A po zakończeniu tej wybijanki (bo meczem w naszym 

wykonaniu tego nie można nazwać) musieliśmy czekać aż zlituje 
się nad nami Meksyk - nie strzelając Arabii Saudyjskiej trzeciego 

gola albo Arabia - zdobywając honorowego gola, co się w sumie stało. 
To dopełniło obraz całości. Szaro-burej.

I nie podzielam wielkiego entuzjazmu niektórych osób po przegranym meczu 
z Francją. Pewnie, że lepiej to wyglądało i nie było aż takiego wstydu przed piłkar-
skim światem. Tyle, że grający na luzie mistrzowie świata strzelili nam trzy gole, a 
my jednego i to na raty, z karnego.

Jak my Polacy potra¢ my szybko przejść od rozpaczy i krytyki do pochwał i 
wielbienia! Po Argentynie - szok, przygany, memy, złośliwości i zdziwienie, co my 
na tych mistrzostwach robimy. Po przegranej z Francją - achy i ochy, pochwały, 
oklaski, podnoszone do góry głowy. Tak jakby nasz zespół wbił Francuzom trzy 
gole, a nie oni nam! Ten amok świetnie obrazuje ciągłe przypominanie, że Kamil 
Grosicki przez pięć minut gry zrobił więcej niż cała reszta, bo trzy razy dośrodko-

wał, a raz tra¢ ł w rękę rywala i wywalczył jedenastkę. Nikt już nie dodał, że było 
to w samej końcówce, kiedy Francuzi, mając trzy bramki zapasu bardziej myśleli 
o końcowym gwizdku niż wielkim ściganiu naszego „Grosika”. To oczywiście nie 
oznacza, że polski pomocnik nie powinien dostać szansy wcześniej, ale przecież 
trener Czesław nie miał głowy do atakowania, ale do murowania.

Inna sprawa. Rozumiem uwagi Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego 
o tęsknocie za bardziej ofensywna grą. Nie rozumiem jednak, co przeszkadzało 
naszemu najlepszemu napastnikowi, żeby pokazać kunszt choćby w meczu z 
Francją. Walnąć w okno, ewentualnie fajnie asystować. Te mistrzostwa, podobnie 
jak poprzednie, znów mu nie wyszły. I nie ma co wyciągać starych argumentów, 
że kiedyś w Bayernie, a teraz w Barcelonie kapitalnie go obsługują, a tu nie ma 
kto. Messiego w Katarze nikt specjalnie nie obsługuje, a sobie radzi. Pamiętacie 
dyskusję przy okazji wielkich piłkarskich plebiscytów, kiedy cała Polska narzekała, 
że nasz orzeł jest pomijany, niedostrzegany i zawsze wyżej jest Ronaldo albo 
Messi? Właśnie dlatego, że oni na wielkich imprezach potwierdzają swój kunszt, a 
Robert nie.

Całości szaro-burej tonacji dopełniła awantura o wielkie pieniądze obiecane 
przez premiera. Jeśli piłkarze mają (wiecie co), to przekażą je na jakiś szczytny cel.

MOIM ZDANIEM

PIŁKA NOŻNA

Jesień
w trzech fazach
Czwartoligowe rezerwy zielono-
górskiej Lechii zajmują 11. miejsce 
po rundzie jesiennej. W ekipie 
ogrywają się młodzi, perspekty-
wiczni zawodnicy. Jednak wiosną 
zespół musi uważać, bo strefa 
spadkowa jest blisko.

Przypomnijmy: Lechia II 
pojawiła się na tym szcze-
blu rozgrywek w poło-
wie sezonu 2020/21, kie-
dy po fuzji przejęła zespół 
TS Przylep. Zajęła wówczas 

11. miejsce. W poprzednim 
2021/22 zespół zajął taką 
samą lokatę. Odszedł Ma-
ciej Górecki który, obecnie 
prowadzi Pogoń Świebo-
dzin, nowym szkoleniow-
cem został Mateusz Reuss. 
Wspomniane 11. miejsce to 
19 punktów w 17 spotka-
niach (bramki 35:39). Punk-
ty przyniosło pięć zwy-
cięstw i cztery remisy. Le-
chia II poniosła też osiem 
porażek. Jak widać zielo-
nogórzanie są niejako przy-
pisani do 11. miejsca. Z jed-
nej strony - jesień nie była 
zła, bo młodzież Lechii po-
kazała, że można i trze-
ba na nią stawiać. 

Z drugiej strony - zespół 
grał w kratkę. Potra¥ ł po-
konać ekipy wyżej notowa-
ne, np. Pogoń Świebodzin, 
przegrywając z będącym w 
kryzysie Promieniem Żary, 
czy tracąc punkty u siebie 
w meczach, gdy miał spo-
rą przewagę. Wspomnia-
ne 11. miejsce nie jest złe, 
ale pierwsza ekipa spadko-
wa (w założeniu, że żadna z 
lubuskich drużyn nie opu-
ści trzeciej ligi) traci do Le-
chii II tylko cztery punkty. - 
Mieliśmy tej jesieni trzy se-
rie - powiedział trener Ma-
teusz Reuss. - Zaczęliśmy 

od trzech wysokich po-
rażek z bilansem 

bramek 1:10. Potem przy-
szła seria siedmiu meczów 
bez porażki, w tym by-
ło pięć zwycięstw. Wresz-
cie odbyło się siedem spo-
tkań, w czasie których zali-
czyliśmy tylko dwa remisy. 
Tak więc graliśmy trochę 
w kratkę. Celem naszym 
jest ogrywanie młodych 
zawodników, wprowadza-
nie do seniorskiej piłki. W 
kilku meczach moi zawod-
nicy pokazali, że mają po-
tencjał, z kolei w kilku zo-
baczyli, ile jeszcze im bra-
kuje. Trenujemy do świąt, 
potem będzie krótka prze-
rwa i zajęcia zaczniemy w 
styczniu. (af)

Fragment meczu z Koroną Kożuchów. Przy piłce Konrad Sitko, 
za nim Jakub Kołodenny.

TENIS ZIEMNY

Walka o mistrzostwo kraju
W hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego od czwartku trwa turniej Final Four Lotto 
Superligi. Tenisowe zmagania najlepszych klubów w Polsce odbywają się w tej formie po 
raz pierwszy. W czwartek rozegrano mecze pół� nałowe. W piątek rywalizacja o trzecie miej-
sce. W sobotę � nał. Początek w oba dni o 10.00.

Lotto Superliga to nowe, 
zawodowe rozgrywki dla 
najlepszych drużyn w kra-
ju. Zmagania rozpoczęły 
się z końcem maja, o prze-
pustki do finałowego tur-
nieju walczyło osiem dru-
żyn. W tym gronie nie było 
ekipy z Zielonej Góry. To-
tuu-Royal Zielona Góra ry-
walizował na zapleczu eli-
ty. W ramach forBET 1. ligi 
zielonogórzanie przegra-
li wszystkie siedem spo-
tkań.

W gronie najlepszych 
odwrotnym bilansem 
mógł się pochwalić CKT 
Grodzisk Mazowiecki. W 
tej drużynie występu-
je m.in. zielonogórzanka 
Martyna Kubka. Przepust-
kę do Final Four wywal-
czył też z bilansem 6-1 w 
rundzie zasadniczej BKT 
Advantage Bielsko-Bia-
ła, w składzie którego są 
m.in. reprezentantki kra-

ju Maja Chwalińska i Ka-
tarzyna Kawa oraz z bilan-
sem 4-3 KT Kubala Ustroń 
i WKT Mera Warszawa. 
Barw tej ostatniej druży-
ny przyjechała bronić do 

Zielonej Góry m.in. Ur-
szula Radwańska. W skła-
dach drużyn są też zagra-
niczni tenisiści, m.in. Cze-
si, których mogliśmy oglą-
dać przed rokiem w Zielo-

nej Górze w towarzyskim 
meczu Polska-Czechy. Te-
reza Martincová (na zdję-
ciu), która grała w naszym 
mieście przed rokiem, te-
raz broni barw ekipy z Gro-
dziska.

Tenis w wydaniu mię-
dzynarodowym ponownie 
zawitał do hali CRS, choć 
pierwszy raz rywalizacja 
ma charakter klubowy. W 
przeszłości męskie repre-
zentacje Polski i RPA gra-
ły u nas w Pucharze Da-
visa, rywalizowały także 
panie w Pucharze Fede-
racji. Mieliśmy mecz Pol-
ska - Szwajcaria, w którym 
m.in. rywalką Agnieszki 
Radwańskiej była Marti-
na Hingis. W lutym 2019 r., 
w turnieju Fed Cup grała u 
nas też, wówczas wscho-
dząca gwiazda, dziś nr 1 
kobiecego tenisa Iga Świą-
tek.

(mk)

Tereza Martincová (73. miejsce w WTA) grała tu przed rokiem 
z reprezentacją Czech. Teraz broni barw klubu z Grodziska Ma-
zowieckiego.
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PIŁKA NOŻNA

Futbol
pod dachem
W podzielonogórskiej Świdnicy 
w ubiegły weekend ruszył 31. 
Puchar Zimy.

Występuje w nim wielu za-
wodników z dużych boisk 
w Zielonej Górze i okolicy. 
Rozgrywki są cennym uzu-
pełnieniem przygotowań do 
piłkarskiej wiosny, więc tre-
nerzy zespołów ligowych 
nie mają do swoich zawod-
ników pretensji o udział. 
Tym bardziej, że ¥ nał za-
planowano na 21 stycznia, 
w momencie, kiedy ekipy li-
gowe dopiero zaczynają spa-
ringi i nie ma tu kolizji ter-
minów.

W tegorocznym turnie-
ju bierze udział 16 zespołów 
podzielonych na dwie gru-
py. Po dwa najlepsze awan-
sują do decydującej roz-
grywki. Najpierw odbę-
dą się mecze pół¥ nałowe, 
ich zwycięzcy zagrają o mi-
strzostwo, przegrani o trze-
cie miejsce. Po dwóch ko-
lejkach w grupie A komplet 
punktów mają Przylep Park 
Świdnica i Pizzeria Roma, a 
w grupie B Novita Pleyada i 
Alliance. Kolejne mecze w 
sobotę i w niedzielę. Począ-
tek spotkań o 15.00. (af)

PŁYWANIE

Wyłowili
medale
Reprezentanci Towarzystwa 
Pływackiego Zielona Góra wywal-
czyli srebro i dwa brązowe „krąż-
ki” na mistrzostwach Polski w 
Bydgoszczy, na krótkim basenie. 

Na 25-metrowym base-
nie rywalizowali seniorzy, 
młodzieżowcy i juniorzy 
17-18-letni. Drugi na 50 m 
stylem grzbietowym był Mi-
chał Pruszyński, który w ¥ -
nałowym wyścigu uzyskał 
wynik 24,81 s., co dało mu 
dziewiąte miejsce w katego-
rii seniorów. Pruszyński był 
też czwarty na 100 m dowol-
nym (49,74 s), piąty na 50 m 
dowolnym (22,76 s) oraz 100 
m grzbietowym (54,86 s), 
szósty na 50 m motylkowym 
(24,08 s) oraz ósmy na 200 m 
dowolnym (1.50,36 s). W ka-
tegorii młodzieżowców dwa 
medale wywalczyła Domini-
ka Łuczak, trzecia na 800 m 
dowolnym w czasie 8.52,96 
s (siódma wśród seniorek) i 
również trzecia na 1500 m do-
wolnym z rezultatem 17.07,77 
s (siódma wśród seniorek). 
Ponadto podopieczna trene-
ra Jacka Miciula była czwarta 
na 200 m dowolnym (2.03,91 
s) oraz piąta na 400 m dowol-
nym (4.18,71 s). (mk)
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KOSZYKÓWKA
a piątek, 9 grudnia: 11. kolej-
ka Energa Basket Ligi, BM Stal 
Ostrów Wlkp. - Enea Zastal BC 
Zielona Góra, 17.30 (transmisja: 
Polsat Sport Extra)
a sobota, 10 grudnia: 14. 
kolejka II ligi, KS 27 Katowice 
- Aldemed SKM Zastal Zielona 
Góra, 18.00
TENIS ZIEMNY
a piątek, 9 grudnia: Lotto 
SuperLiga Final Four, mecz o 3. 
miejsce, 10.00, hala CRS
a sobota, 10 grudnia: Lotto 
SuperLiga Final Four, ¢ nał, 
10.00, hala CRS
PIŁKA RĘCZNA
a sobota, 10 grudnia: 11. 
kolejka I ligi, ZEW Świebodzin - 
PKM Zachód AZS Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, 18.00; 12. 
kolejka II ligi, UKS Spartakus 
Buk - UKS Bachus Zielona Góra, 
17.00
SIATKÓWKA
a piątek, 9 grudnia: Lubuskie 
Taxi AZS Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego - UKS Trzynastka 
Zielona Góra, 17.00, hala UZ 
przy ul. prof. Szafrana

(mk)

ŻUŻEL

Ruszyła pomoc i przygotowania
Falubazowe Mikołaje ruszyły na szlak pomocy. Żużlowcy i przedstawiciele klubu obda-
rowują najmłodszych. Pierwszym przystankiem było Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Żuż-
lowcy rozpoczęli też przygotowania do nowego sezonu.
- Chcielibyśmy dzieciaczkom 
umilić trochę ten czas w szpi-
talu - przyznał przed wizy-
tą na oddziałach Krzysztof 
Buczkowski. Wtórował mu 
Piotr Protasiewicz. - Wcho-
dzimy w okres świąteczny, 
rodzinny czas, a nie wszyscy 
mają to szczęście, że są zdro-
wi i mogą być w domach. 
Uśmiechy dzieci są bezcenne 
- stwierdził dyrektor sporto-
wy klubu. Zielonogórski szpi-
tal na pomocowej mapie klu-
bu jest od lat. To już 14. edy-
cja akcji, ale po raz pierwszy 
żużlowa ekipa mogła obda-
rowywać małych pacjentów 
nowego centrum. W leczni-
cy rozdano 80 z przygotowa-
nych dwóch tysięcy paczek. 
Żużlowy Mikołaj w najbliż-
szych dniach odwiedzi pla-
cówki opiekuńcze i świetli-
ce nie tylko w Zielonej Gó-
rze, ale i w okolicy. - Czeka 
nas bardzo pracowity okres, 
ale bardzo miły - podkreślił 
Michał Kociński, przedstawi-
ciel klubu.

Żużlowcy pracują też nad 
formą ¥ zyczną. Przygotowa-
nia, z różną intensywnością 
u poszczególnych zawodni-
ków, już się rozpoczęły. - Na-
sze życie jest jednym wielkim 
treningiem. Ja już zacząłem. 
Ruszam się, jestem aktyw-
ny, według określonego planu 

- mówi „Buczek”, przed któ-
rym drugi sezon jazdy w Stel-
mecie Falubazie. - Sprzętowo 
wszystko jest już ułożone. U 
mnie bez zmian. Będę miał no-
we silniki i jednostki z tego ro-
ku. I będę dobrze przygotowa-
ny - zapewnia 36-latek. W Zie-
lonej Górze trenują adepci i li-

cencjonowani juniorzy. Senio-
rzy przygotowują się u siebie. 
- Mamy wszystko pod kontro-
lą. Jestem w stałym kontakcie 
z zawodnikami - podkreśla P. 
Protasiewicz. Zwieńczeniem 
będzie integracyjny obóz dru-
żyny. Lokalizacja jeszcze nie 
jest znana. (mk)

BIEGI

Mikołaje
na trasie
Nie wyniki były tu najważniejsze, a 
uczestnictwo i chęć pomocy. Pobie-
gli młodsi i starsi. Już po raz ósmy 
w Charytatywnym Biegu Dobrych 
Mikołajów.

Impreza ma swoją trady-
cję i choć zmienia się miej-
sce startu i mety (w tym ro-
ku stadion przy ul. Wyspiań-
skiego) spora część trasy za-
wsze wiedzie przez Park Po-
etów. Z sześciokilometro-
wym biegiem głównym dla 

dorosłych zmierzyły się 173 
osoby. Wygrał Adam Mary-
siak w czasie 21 min. 13 sek., 
który w tym roku najszyb-
szy był także w winobranio-
wym Nocnym Biegu Bachu-
sa. - Łatwo nie było, trasa 
bardzo selektywna. Założy-
łem, że od początku będzie 
gaz - tłumaczył swoją stra-
tegię na bieg. Drugi na me-
cie był Jakub Wawrzykow-
ski (21:58), zwycięzca wrze-
śniowego Biegu 800-lecia 
Zielonej Góry. Charytatyw-
ny Bieg Dobrych Mikołajów 
także wpisał się w grono im-
prez jubileuszowych.

Na najszybszą kobie-
tę czekaliśmy 26 min. 59 

sek. Triumfowała - tu też 
bez niespodzianki - Eweli-
na Michnowicz. Startowa-
ły również dzieci. W katego-
rii 2-3 lata na dystansie 100 
metrów triumfowali: Ma-
ria Majchrzak i Szymon Te-
le¥ n, w kategorii 4-7 lat na 
200 m: Zosia Sobotka, Adam 
Śląski; 8-11 lat na 400 m: Na-
tasza Chmielewska, Woj-
ciech Solf; 12-15 lat na 800 
m: Amelia Ratajczak, Kor-
nel Fechner. - Najważniejsza 
jest dobra zabawa i pomaga-
nie przez bieganie - mówiła 
Karolina Michalczak ze sto-
warzyszenia Zielona Góro 
Zacznij Biegać.

(mk)

PIŁKA NOŻNA

Mundialowy
Falubaz Cup
Trwa 12. edycja turnieju Falubaz 
Cup. W miniony weekend adepci 
Akademii Piłkarskiej Falubaz 
rywalizowali w Drzonkowie na 
obiektach WOSiR-u. W sobotę do-
kończenie zmagań w Nowej Soli.

To pierwszy Falubaz Cup roz-
grywany w trakcie mundialu. 
Przed rozpoczęciem zmagań 
uczestnicy losowali kraj, pod 
szyldem którego zagrają. - Je-
den z trenerów wylosował 
pierwszego i drugiego dnia 
Niemcy. Nie był zadowolony 

- uśmiecha się Damian Sto-
pa z Akademii Piłkarskiej Fa-
lubaz. Pierwszego dnia grały 
trzy roczniki. W rywalizacji 
dzieci urodzonych w 2015 r. 
triumfowała lokalizacja Zie-
lona Góra - Pomorskie, wy-
stępująca jako Francja. W 
turnieju dzieci rok starszych 
wygrała szkółka ze Świebo-
dzina, czyli Brazylia. W jed-
nej z kategorii wiekowych 
triumfowała także… Polska, 
którą w roczniku 2012/13 re-
prezentowała lokalizacja Zie-
lona Góra - Zachód.

Drugi dzień zmagań za-
czął się od kolejnego zwycię-
stwa grupy Zielona Góra - Po-
morskie, tym razem z rocz-
nika 2016, który był Chorwa-

cją. Odbył się jeszcze turniej 
dzieci urodzonych w 2017 r. i 
młodszych. W tym przypad-
ku organizatorzy nie liczyli 
bramek i nie notowali wyni-
ków. Liczyła się sama radość 
z gry.

Turniej zawsze odbywa się 
blisko mikołajek i ma wymiar 
charytatywny. W tym roku 
zebrane pieniądze pomogą 
choremu Bartkowi ze Świe-
bodzina. Za 2 tys. zł wylicy-
towano piłkę z podpisami za-
wodników pierwszej repre-
zentacji, z Robertem Lewan-
dowskim na czele. Na widok 
podpisu „Lewego”, dziew-
czynka której tata wylicyto-
wał piłkę, popłakała się z ra-
dości. (mk)

Adam Marysiak od początku do końca znajdował się na czele stawki

Żużlowi Mikołaje chwilę przed wejściem na oddziały Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Organizatorzy policzyli, że przez 12 edycji turniejów przewinęło się 15 tysięcy dzieci
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KOSZYKÓWKA

Mocna Stal
Koszykarze Enei Zastalu BC udali 
się do czołowej ekipy Energa Ba-
sket Ligi. Zielonogórzanie w piątek, 
9 grudnia, o 17.30 zmierzą się z BM 
Stalą Ostrów Wlkp.

Rywal w rozgrywkach spi-
suje się rewelacyjnie. Zespół 
po Igorze Miliciciu objął jego 
asystent Andrzej Urban. Po-
stawienie na 31-letniego tre-
nera było strzałem w dzie-
siątkę. „Stalówka” zaczęła 
od zdobycia Superpucharu 
Polski, w rozgrywkach Ener-
ga Basket Ligi ma bilans 8-2, 
przegrała tylko na począt-
ku sezonu z Polskim Cukrem 
Startem w Lublinie i później 
w Sopocie z Tre· em. Stal 
w tabeli jest trzecia, Zastal 
siódmy i też nie ma się czego 
wstydzić. Podopieczni Olive-
ra Vidina przed tygodniem 
pokonali w Gdyni Suzuki Ar-
kę 90:78. Zielonogórzanie 
dobrze spisują się na wyjaz-
dach, wygrali cztery z sze-
ściu takich spotkań. Ten wy-
jazd zapowiada się jako naj-
trudniejszy z dotychczaso-
wych. Drugą młodość prze-
żywa Damian Kulig, który ze 
średnią 17,3 pkt. na mecz jest 
liderem zespołu Stali. W jej 
barwach gra też znany z wy-
stępów w Zielonej Górze Ne-
manja Djurisić. (mk)
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Wielka defi lada przeszła ulicami Zielonej Góry
To było niecodzienne żądanie: - Warto byłoby opisać, jak to po świeżo wyasfaltowanej Westerplatte przedefilowały czołgi 
- przeczytałem. Czołgi? U nas? Na ulicy? W środku miasta? Proszę bardzo. Tylko bez zrywania asfaltu!
- Czyżniewski! Wreszcie te-
mat dla ciebie. Tylko pamię-
taj: jeżeli coś ma gąsienice i 
lufę, na pewno jest to czołg 
- moja żona celowo się dro-
czy, bo wie, że mocno wku-
rzają mnie relacje z wojny w 
Ukrainie, gdzie prawie każ-
dy sprzęt na gąsienicach na-
zywany jest czołgiem.

- Dobrze, poproszę o opis 
prawdziwej de¥ lady. Takiej 
z armatami, czołgami, trans-
porterami opancerzonymi 
i… samolotami - moja żona 
postawiła mi, jej zdaniem, 
zadanie nie do spełnienia i 
poszła na kontrolę do kuch-
ni, mrucząc coś pod nosem o 
patelni.

Nie 54, lecz 64 lata temu
Nie ukrywam, małżonka 
zabiła mi klina. Czołgi i sa-
moloty na de¥ ladzie w ma-
łej Zielonej Górze. Słyszał 
ktoś o czymś takim?

- Wielka de¥ lada odbyła 
się w 1968 r., kiedy to nasze 
wojska wracały z interwen-
cji w Czechosłowacji - usły-
szałem podpowiedź. Odby-
ła się w ramach „bratniej” 
pomocy czechosłowackim 
komunistom. Wraz z woj-
skiem ZSRR do sąsiedniej 
republiki wkroczyli rów-
nież polscy żołnierze. Mie-
li walczyć z kontrrewolu-
cją. W rzeczywistości unie-
możliwili Czechom stano-
wienie o sobie samych. To 
niechlubna karta w naszej 
historii.

I to właśnie żołnierze 
wracający z interwencji w 
Czechosłowacji, 26 paź-
dziernika 1968 r. zawita-
li do naszego miasta, urzą-
dzając de¥ ladę w centrum. 
Byłem i widziałem. Czoł-
gów nie dostrzegłem!

Ten ciężki sprzęt pojawił 
się na ulicach Zielonej Góry 
10 lat wcześniej. Również 
w październiku. Żołnierze 
wracali z ćwiczeń. Hucznie 
obchodzono 15. rocznicę 
powstania Ludowego Woj-
ska Polskiego.

Bitwa pod Lenino
12-13 października 1943 r. w 
pobliżu miejscowości  Leni-
no doszło do krwawej bitwy 
1 Polskiej Dywizji Piecho-
ty im. Tadeusza Kościuszki 
z Niemcami. To był chrzest 
bojowy pierwszej forma-
cji Ludowego Wojska Pol-
skiego. W czasach PRL-u ta 
rocznica była najważniej-
szym świętem wojskowym. 
W 1958 r. w Zielonej Górze 
rozpoczęto jej obchody już 
8 października - capstrzy-
kiem i pochodami. Jednak 

punkt kulminacyjny zapla-
nowano na czwartek, 9 paź-
dziernika. O 16.00 miała się 
rozpocząć de¥ lada wojska 
powracającego z jesiennych 
ćwiczeń. Jeszcze na poligo-
nie żołnierzy odwiedził I se-
kretarz KC PZPR Władysław 
Gomułka i premier Józef 
Cyrankiewicz. Natomiast w 
Zielonej Górze gościł Mini-
ster Obrony Narodowej gen. 
Marian Spychalski. Towa-
rzyszyli mu: szef sztabu WP 
gen. Jerzy Bardziłowski, 
dowódca Śląskiego Okręgu 
Wojskowego gen. Czesław 
Waryszak, szef lotnictwa 
gen. Tadeusz Frey-Bielec-
ki i przedstawiciel Północ-
nej Grupy Armii Radzieckiej 
gen. Fomienko.

Wojsko poruszało się w 
dwóch kolumnach. Pierw-
sza wkroczyła do miasta ul. 

Łężycką i ul. Batorego, Źró-
dlaną oraz Sulechowską 
przemaszerowała na ul. Bo-
haterów Westerplatte.

Druga kolumna wkroczy-
ła ul. Anny Jagiellonki, Ba-
torego, Walki Młodych na 
ul. Bohaterów Westerplat-
te, gdzie odbyła się de¥ lada.

- Żołnierze i oficerowie! 
Wznosimy za wasze zdro-
wie symboliczny kielich 
wina w pięknym mieście 
winnic - czytamy w oko-
licznościowym apelu. Za-
pewne w ten sposób wło-
darze miasta nawiązy-
wali do Winobrania, któ-
re zakończyło się kilka dni 
wcześniej.

Jedzie ciężki sprzęt
- Ulicą, która nosi imię sa-
motnych bohaterów z We-
sterplatte mkną z rykiem 

motorów stalowe kolosy 
pancerne, wyrzutnie ra-
kietowe a w górze z gwiz-
dem tną powietrze srebr-
ne odrzutowce - rozpoczę-
ła relację „Gazeta Zielono-
górska” w wydaniu z 10 
października 1956 r.

Defiladę otworzyli zwia-
dowcy w motocyklach z 
przyczepami. Na każdej 
przyczepie był karabin 
maszynowy.

Za nimi „czerwone dia-
bły”, czyli polscy koman-
dosi. Elita i najmłodsza 
formacja w polskiej armii. 
Dalej piechota. Oczywi-
ście na ciężarówkach i w 
wozach pancernych.

Z tłumu w stronę żoł-
nierzy sypały się wiązan-
ki kwiatów, torby z cukier-
kami, kiście winogron, pa-
pierosy.

Za piechotą podążała 
artyleria przeciwlotnicza 
uzbrojona zarówno w ka-
rabiny maszynowe, jak i w 
ciężkie działa. Później by-
ła artyleria przeciwpan-
cerna i moździerze. 

- Nagle huragan okla-
sków. Na jezdni pojawia-
ją się nieznane machiny - 
relacjonowała „GZ”. - Są 
to nowoczesne wyrzut-
nie rakietowe. Tuż za ni-
mi posuwa się kolumna 
słynnych „katiusz”. Srebr-
ne pociski rakiet drzemią 
spokojnie w wyrzutniach. 
Entuzjazm ulicy wzmaga 
się.

Czas na czołgi
Tymczasem powoli zapa-
dał zmrok. Zapalały się la-
tarnie uliczne. Widzowie 
mogli obserwować amfi-

bie i ciągnięte na platfor-
mach kutry.

- Następuje dłuższa prze-
rwa. Z daleka narasta i po-
tężnieje łoskot stali. Czoł-
gi. Ziemia drży - opisywa-
ła gazeta. - Z dużą szybko-
ścią przetaczają się stalowe 
kolosy, zostawiając w po-
wietrzu smugę spalin. Huk 
jest tak silny, że nawet nie 
słychać słów oddalonego o 
centymetr sąsiada. Jest to 
jednostka kontynuująca tra-
dycje 4 Brygady Pancernej.

Lawina stali przeszła. En-
tuzjazm nie malał. „GZ” w 
tamtym wydaniu i w na-
stępnym dniu wypełniona 
była zdjęciami sprzętu woj-
skowego. Co ciekawe, na fo-
togra¥ ach nie było czołgów. 
Ich wygląd pozostał owiany 
tajemnicą.

Asfaltu nie zerwały
Nie pisali o nich, bo zerwały 
świeżo położony asfalt? Nic 
podobnego. Trzy lata wcze-
śniej Bohaterów Westerplat-
te nazywała się ul. Topolo-
wą i była to mało znacząca 
ulica. Jej poszerzanie i prze-
budowę rozpoczęto pod ko-
niec 1955 r. Równocześnie 
wzdłuż niej budowano ko-
lejne bloki mieszkalne i ad-
ministracyjne. Latem 1956 
r. trwały prace na odcinku 
od dzisiejszej ul. Kupieckiej 
do ul. dra Pieniężnego. Wi-
dać to na zdjęciu zamiesz-
czonym obok. Jezdnię wy-
łożono brukiem. Czołgi nie 
mogły zerwać asfaltu, bo go 
tam nie było. Czy uszkodzi-
ły bruk? O¥ cjalnie nikt się do 
tego nie przyznawał.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowieści i zdjęcia
 Fb.com/czyzniewski.tomasz

Fragment de¦ lady, ówczesną ul. Reymonta jedzie BTR 152. Taki pojazd możemy zobaczyć w muzeum wojskowym w Drzonowie.
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Sierpień 1956 r. Trwa budowa fragmentu ul. Bohaterów Westerplatte pomiędzy dzisiejszą ul. Kupiecką i ul. dra Pieniężnego.
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SPOTKANIE 
W MUZEUM

Dzieje najnowsze
Najnowszym dziejom Zielonej 
Góry poświęcone będzie spo-
tkanie z autorami „Historii Zie-
lonej Góry”. Z prof. Wojciechem 
Strzyżewskim i prof. Czesławem 
Osękowskim rozmawiać będzie 
Karolina Kamińska. To ósme spo-
tkanie z cyklu. Na uczestników 
czeka nie lada gratka - kilkanaście 
osób, w drodze losowania, otrzy-
ma najnowsze wydawnictwo - III 
tom „Historii Zielonej Góry”, który 
w tej chwili jest drukowany.
Spotkanie we wtorek, 13 grudnia, 
o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej.




